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BESTUUR                 kengetal (tenzij anders vermeld)     0341 

   
Waarnemend voorzitter:  Nico Hoogteyling niebrie@solcon.nl               554461 

   

Secretaris:   Volkert Bakker  secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl             424293 

    P.C. Hooftlaan 12 

3852 BE Ermelo 

 

Ledenadministratie:  Ria Thijs  ria.thijs@planet.nl                           253509 

 

Penningmeester:   John Smal  john.smal@planet.nl                          424275     

 

    

Bestuurslid en vice-voorzitter: Lex Groenewold a.w.groenewold@hetnet.nl                          561741 

 

Bestuurslid:   Dick Dooyewaard dick.dooyewaard@zonnet.nl              254538 
   
 

KNNV-website:       www.knnv.nl/noordwestveluwe 

 

Websitebeheerder:  Tjalling van der Meer tjalling.ellen@caiway.nl               420199 

       

REDACTIE 

 

Redactieadres:   Betty Dekker  bettydekker@xs4all.nl               418191 

    Zuiderzeestraatweg 163 

    3849 AE Hierden 

 

Redactielid:   Harm Werners  harmwerners@hotmail.nl              356291 

         

    

Bezorging Linnaeusklokje: John Smal  john.smal@planet.nl               424275 

      

Algemene info:      info@noordwestveluwe.knnv.nl 

 
Het Linnaeusklokje wordt gedrukt bij De Wissel in Harderwijk.. Al het gebruikte papier heeft FSC keurmerk. 

WAARNEMINGEN  

Graag uw streekgebonden (regio Noordwest-Veluwe) waarnemingen per e-mail doorgeven aan website 

beheerder Tjalling van der Meer voor vermelding op onze KNNV-afdelingswebsite.  

 

Voorplaat:  inktviszwam (foto: Harm Werners) 

mailto:john.smal@planet.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

 

Uw bestuur is qua taakverdeling nogal in beweging. Meldde Dick 

Dooyewaard in het vorige Linnaeusklokje dat hij de coördinatie van 

de KNNV-activiteiten heeft overgenomen van Ati Vijge, deze keer is 

het mijn beurt: Ria Thijs voert inmiddels de ledenadministratie. In de 

meeste afdelingen van de KNNV zijn ledenadministratie en financiën 

in één hand omdat voor beide functies in principe gebruik wordt 

gemaakt van hetzelfde bestand. Om te voorkomen dat we ongemerkt 

met twee verschillende bestanden gaan werken – een administratief 

rampje – staat ons ledenbestand uitsluitend ‘ín the cloud’. Daardoor 

werken we beiden gegarandeerd altijd met hetzelfde bestand. We 

houden op onze computer natuurlijk wel nog ‘historische’ kopieën. 

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat we begin dit jaar een onderzoek 

hebben uitgevoerd onder onze leden. In feite een herhaling van een dergelijk onderzoek zo’n tien 

jaar geleden (Quo Vadis). Nu echter wilden we via dit onderzoek ook inventariseren welke KNNV-

leden zich wellicht (meer) op een of andere manier voor onze afdeling zouden willen inzetten. 

De vorige keer werd het onderzoek volledig schriftelijk uitgevoerd. Deze keer konden we gebruik 

maken van een uitstekend Belgisch (!) enquête-programma, waarin we niet alleen de verschillende 

soorten vragen kwijt konden, maar dat ook nog eens automatisch in zowel Excel als in Word de 

resultaten voor ons samenvatte. Hoewel de respons zeker hoger had gekund -we ontvingen 96 

bruikbare vragenlijsten retour op een totaal van ongeveer 250 leden - heeft het een zeer bruikbare 

hoeveelheid informatie opgeleverd. De resultaten worden nog geanalyseerd. Uiteraard zullen we er 

te zijner tijd uitgebreid over rapporteren. Nu pak ik er een paar punten uit. De leeftijdsverdeling van 

de respondenten sluit waarschijnlijk aan bij wat u zelf al wel zo ongeveer dacht: t/m 50 jaar: 12%; 

51 t/m 60 jaar: 23%; 61 t/m 70 jaar: 45%; 71 jaar of ouder: 20%. De afdelingswebsite wordt vaak 

bezocht: het antwoord ‘eigenlijk zelden of nooit’ wordt door 37% van de respondenten gegeven, 

maar de rest kijkt minstens eens per maand op de site; een kwart zelfs drie of meer keer per maand! 

Een andere uitkomst ligt in lijn met die van tien jaar terug: uw Linnaeusklokje wordt in hoge mate 

gewaardeerd! Op de uitspraak ‘Ik lees het Linnaeusklokje …’ geeft 20% als antwoord ‘Soms’, maar 

52% zegt ‘Meestal praktisch helemaal’, en nog eens 28% leest het Linnaeusklokje ‘Altijd 

helemaal’. Op dit moment ontvangt zo’n 90%  procent van onze leden het Linnaeusklokje (ook) 

digitaal. Sommigen willen naast de digitale versie ook graag ‘papier’ in hun handen houden. Dit is 

een legitieme wens, die ook een van de argumenten is in de discussie tussen voor- en tegenstanders 

van de e-reader. Naast kostenvoordelen voor uw afdeling zijn belangrijke voordelen van een 

digitale versie het feit dat je de foto’s in kleur kunt bekijken. Ook kan je sneller via de zoekfunctie 

iets opzoeken. Een belangrijk nadeel is: je moet ervoor achter een scherm zitten, misschien wel in je 

koude slaapkamer. Met de toenemende penetratie van de tablet, zoals de iPad, wordt dat nadeel 

echter steeds minder belangrijk. Een nog niet genoemd groot voordeel van de digitale versie is de 

mogelijkheid hyperlinks op te nemen. In de reminder die ik zelf maandelijks verzend maak ik 

uitgebreid van deze mogelijkheid gebruik. Soms probeer ik er een (flauw?) grapje tussen te 

drukken. Zie bijvoorbeeld de reminder voor september: “lunchpakket en zitkussentje meenemen”. 

In het Linnaeusklokje zelf wordt tot nu toe naar mijn smaak nogal weinig van deze mogelijkheid 

gebruik gemaakt. Jammer. Het biedt toch meerwaarde als je in een artikel waarin bijvoorbeeld de 

ijsvogel wordt genoemd een link opneemt naar een site met meer informatie over dat mooie 

vogeltje? En dat geldt in het algemeen voor dieren, gebieden, organisaties, enzovoort. Hierbij dan 

ook een oproep aan een ieder die een artikel aanlevert voor het Linnaeusklokje – inclusief excursie-

aankondigingen -: link uw tekst aan ’de wereld’ en verruim zo de horizon van uw lezers! (Weet je 

niet hoe je een hyperlink kunt invoegen? Dat is niet moeilijk. Bel mij hierover). 

John Smal 

https://skydrive.live.com/#!/?cid=5C84C002C00A33D5&id=5C84C002C00A33D5!9554
http://www.enquetemaken.be/index.php
http://www.sotasty-lunchpakket.nl/
http://www.beslist.nl/products/huis_tuin/huis_tuin_505133/r/zitkussentjes/
http://www.ijsvogels.nl/cms/
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Bekijk het Linnaeusklokje in kleur op de website knnv.nl/noordwestveluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom nieuwe leden 

 

Wij heten de volgende leden van harte welkom in onze afdeling:  

 

De heer Timmerman, Lage Boeschoterweg 16, Garderen 

Mevrouw Stam, Walmolenerf 123, Gouda 

Natuurmonumenten p/a mevrouw Kruit, Agnietenstraat 66, Arnhem 

Mevrouw Godijk-Overstege, Groeneveltstraat 98, Putten 

De heer van der Zwaan, Diepeweg 1, Elspeet 

De heer van Rooijen, Koperslagerlaan 17, Hoogland 

 

 

IN MEMORIAM 
 

 

 
Op 22 augustus is Meindert de Vries op 69 jarige leeftijd overleden aan de 

gevolgen van kanker. Meindert was een actief lid van de Werkgroep 

Landschapsbeheer. Hij kwam bij onze werkgroep na zijn pensionering als 

militair bij de landmacht. Dit zag je aan hem doordat hij vol overgave en 

doelgericht de klussen die wij hadden te lijf ging. Hierbij straalden zijn ogen en 

was er altijd een glimlach te zien. Hij had er plezier in om buiten bezig te zijn. 

In de pauze kwam de klapstoel uit de auto en ging hij er voor zitten om te luisteren en te praten met 

de mensen van de groep. Want Meindert was echt een mensen mens. Toen hij een aantal jaren 

geleden voor het eerst met kanker geconfronteerd werd bleef de band met onze werkgroep bestaan. 

Een half jaar geleden kwam hij weer helpen met een klus op de Ermelose heide. Hij was weer 

aardig hersteld maar kort hierna werd weer kanker geconstateerd. Hij is hier nog aan geopereerd 

maar daarna bleken er uitzaaiingen in het hele lichaam te zijn. De laatste maanden waren zwaar. 

Maar hij vond het fijn als mensen van de werkgroep hem kwamen bezoeken. Wij als werkgroep 

zullen Meindert missen en dan vooral de positieve energie die van hem uit ging.  

 

 

 

Het Pakhuis is rolstoeltoegankelijk 
 

De KNNV  organiseert  regelmatig activiteiten in het 

Centrum voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis 

te Ermelo. Daarbij is van belang te weten dat deze 

accommodatie toegankelijk is voor rolstoelen.  
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   Ledentaxi voor leden naar een avondactiviteit  
 Onderstaand het lijstje met naam, adres en telefoonnummer van de 

vrijwillige  chauffeurs. Een lid, dat graag naar een algemene lezing wil en 

niet zelf        kan gaan, kan dan contact opnemen met een chauffeur, die op weg bij hem/haar in de 

buurt komt. Degenen, die mee willen rijden en (ongeveer) op de route van onderstaande leden 

wonen, kunnen zelf een afspraak maken. 

 

Naam adres Postcode Telefoon 
Volkert Bakker P.C. Hooftlaan 12, Ermelo 3852 BE 0341-424293 

Dick Dooyewaard Berkenlaan 9, Ermelo 3851 PP 0341-254538 

Janny Habermehl Seringweg 21, Ermelo 3852 GP 0341-557171 

Nico Hoogteyling L Cachetstraat 77, Ermelo 3851 ZD 0341-554461 

Ellen&Tjalling vd Meer Fuikpad 3, Harderwijk 3844 KG 0341-420199 

Harm Werners Parklaan 2, Putten 3881 CT 0341-356291 

 

Skydrive  

 
Zoals u wellicht in de maandelijkse reminders al hebt kunnen lezen zijn we gestart met een soort 

ledenarchief. Regelmatig ontvangt de secretaris nieuwsbrieven en dergelijke die wellicht ook voor 

onze leden interessant kunnen zijn. Maar we gaan die niet allemaal doorsturen; uw postbus zou 

verstopt raken. En niet iedereen is even geïnteresseerd. We hebben daarom voor u een andere 

mogelijkheid gecreëerd: vanaf heden hebben we ‘in the cloud’ een archief, waartoe onze leden 

eenvoudig toegang hebben. U treft er bijvoorbeeld ook oude Linnaeusklokjes aan en alle 

excursieverslagen over 2012. Regelmatig zal de secretaris nieuwe documenten aan dit archief 

toevoegen. Omdat we op deze plaats vooral veel nieuwsbrieven zullen plaatsen is het de moeite 

waard om regelmatig even op deze pagina te kijken. Wij hopen dat u veel plezier mag beleven aan 

deze nieuwe mogelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

       Linny 

 

Hoe werkt het?  

In iedere maandelijkse reminder en voorin het Linnaeusklokje vindt u een link naar de pagina waar 

u met uw muis op kunt klikken: 

 
Bent u op de site aangeland dan kunt u op één van de blauwe vlakjes klikken, bijvoorbeeld 

Nieuwsbrieven ( afb.1A), waardoor u deze map opent. Vervolgens klikt u op de nieuwsbrief  

(afb. 2 A) die u wilt openen en u kunt hem lezen (afb. 3). U kunt de pagina weer verlaten door op 

het zwarte kruisje in de rechter bovenhoek te klikken (afb. 3A). Vervolgens op het woordje 

Vereniging (afb. 2B) en u komt weer terug in het beginscherm. Rechts bovenin het scherm staan 

Ik was altijd al 

 

“in de wolken” met  de KNNV      
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drie icoontjes waarmee u uw eigen sortering kunt bepalen (afb.2C). Klikt u er gerust op. Wilt u 

uiteindelijk de site verlaten, dan klikt u op het rode kruisje (afb.3B). 

 

 
Afb. 1 

 

 
Afb. 2 

 

 
Afb.3 

 

A
1 

B 

B C 

A 

B 

A 
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5 NOVEMBER VLINDERWERKGROEPAVOND 
 

Zie voor het programma onder Vlinderwerkgroep 

 

LEZINGEN       
 

NATUUR  BETER  IN BEELD! 

 
Op woensdag 20 november om 20.00 uur verzorgt Ernst 

Dirksen een lezing voor onze KNNV-afdeling, georganiseerd 

in samenwerking met de Vogelwacht. Steeds meer 

natuurmensen zijn hobbymatig bezig met het vastleggen van 

hun veldbelevenissen. De resultaten kunnen lang niet altijd tot 

de categorie ‘natuurfotografie’ gerekend worden, maar 

websites als Birdpix.nl en Nederpix.nl laten maar al te goed 

zien dat er (soms met geringe middelen) prachtige resultaten te 

bereiken zijn. Maar hoezeer je de techniek van een camera ook onder de knie hebt, een goede 

natuurfoto vraagt meer dan alleen technische kennis. De benadering van het onderwerp en de 

voorbereiding voor de ultieme natuuropname vergen veel geduld, gevoel en kennis van het 

betreffende onderwerp. Ernst Dirksen beheerst al deze facetten van het vak en zal ons op deze 

avond meenemen aan de hand van zijn jarenlange ervaring. Tussen de prachtige beelden door zal hij 

een tipje oplichten van de kneepjes van het vak. Na het bezoeken van deze lezing komt het maken 

van ‘de ultieme natuurfoto’ ook voor u weer een stapje dichterbij… 

Deze avond vindt plaats in centrum voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis, aan het 

Molenaarsplein 24 in Ermelo.  

 

ORCHIDEEËN  EN ANDERE ZELDZAAMHEDEN 
 

Geheel onverwacht werd ik benaderd  met de vraag een lezing te geven 

over orchideeën. Iets wat ik al langere tijd niet meer heb gedaan.  Maar na 

enig overleg heb ik toegestemd om voor de KNNV een lezing te geven 

over dit onderwerp. Maar in deze lezing zullen zeker niet alleen 

orchideeën aan bod komen. Ik ben van plan jullie mee te nemen naar 

verschillende delen van onze planeet. Om te beginnen laat ik enige foto’s 

zien van het westen van Canada. Ik heb daar meer dan 10 soorten 

orchideeën gezien en gefotografeerd. Daarna verplaatsen we ons naar het 

Europese bergland, waar ik verschillende soorten orchideeën heb 

gevonden. Maar ook veel soorten rots- en alpine planten.  En natuurlijk 

niet te vergeten de prachtige landschappen uit het hooggebergte. Als 

afsluiting van deze lezing blijven we gewoon in ons eigen landje waar ik u 

wil laten genieten van twee schitterende natuurgebieden in het oosten van 

het land. Ik heb voor deze gebieden een vergunning voor het maken van foto’s.  Inmiddels ben ik 

daar nu drie keer geweest. In deze gebieden groeien meer dan 10 rode lijst soorten, zoals parnassia, 

beenbreek, klokjesgentiaan, waterlobelia, 2 soorten zonnedauw, het zeer zeldzame vetblad en 

het minuscule orchideetje Hamarbya paludosa. Om er maar een paar te noemen.  

Nieuwsgierig geworden naar al deze bijzondere plantensoorten?  

Dan zie ik u graag op  woensdag 11 december. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden 

in Het Pakhuis Ermelo. 

Luuk Vermeer 

file:///F:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/4ekw13/4ekw2013conc.doc
file:///F:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/4ekw13/4ekw2013conc.doc
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EXCURSIEPROGRAMMA  
 

 

 

Zo niet anders bij de excursie staat vermeld, zijn de vertrekplaatsen als volgt: Harderwijk, hoek 

Johanniterlaan/Selhorstweg (bij voormalig postkantoor) en Ermelo, het parkeerterrein op de 

hoek Groeneweg/Dirk Staalweg voor het Kerkelijk Centrum.  

Voor dagexcursies wordt aanbevolen brood en koffie of thee mee te nemen. Als opgave voor een 

excursie nodig is, vergeet dan niet dit op tijd te doen. Wanneer tijdens de excursie met iemand 

wordt meegereden is het gebruikelijk dat aan de bestuurder een vergoeding wordt betaald voor de 

kosten. Voor onze afdeling geldt als richtlijn een bedrag van 7 eurocent per kilometer per passagier.  

 

Op de homepage van onze website www.knnv.nl/noordwestveluwe bevindt zich in de kolom aan de 

linkerzijde een mogelijkheid om het Gastenboek te openen. Hierin kunnen de organisatoren van een 

excursie op het laatste moment van belang zijnde bijzonderheden vermelden, bijvoorbeeld een (naar 

te hopen zo min mogelijk) afgelasting in verband met ongunstige weersomstandigheden.  

 

Zondag 29 september 

 

‘Knarren in het najaar’, slakkengang door het wilgenreservaat    

 

Vertrek: Ermelo 13.30 uur en Harderwijk 13.45 uur 

 

Vanmiddag bezoeken we het Wilgenreservaat, een mooi ruig ‘oerbos’, gelegen aan de Knardijk 

ruim 14 km vanaf Harderwijk. Het is er erg vochtig en dat maakt de plaats zeer geliefd voor vele 

slakken. Deze wandeling zal dan ook in het teken staan van deze slijmerige vrienden. We worden 

begeleid door Bert Jansen, dè slakkendeskundige uit 

Lelystad en schrijver van het boek ‘Kruipende Huisjes”, 

over de slakken van Flevoland. Na de wandeling is dit 

boek te koop voor de zeer gereduceerde prijs van 25 euro.  

http://www.natuurenboek.nl/details.aspx?lnPKID=18966 

Het Wilgenreservaat is een spontaan ontstaan wilgenbos 

aan de rand van de Knardijk. Hoewel het bos slechts 

weinig verschillende boomsoorten bevat (schietwilg, 

amandelwilg en kraakwilg) komt het toch heel gevarieerd 

over. Het is aan te bevelen om goede schoenen mee te 

nemen. We gaan wandelen vanaf  de kruising Vogelweg / 

Knardijk. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en voor informatie kunt u terecht bij Nico 

Hoogteyling. 

 

Zaterdag 5 oktober 
 

Vroeg op stap naar de burlende edelherten bij de Praambult 

  

Vertrek: 6.30 uur Ermelo en 6.45 uur Harderwijk 

 

Het is weer de tijd dat de grootste en sterkste edelherten proberen zo veel 

mogelijk hindes te lokken en de roedels met veel geweld verdedigen. Zijn er concurrenten in de 

buurt, dan klinkt het imponerende burlen. Vorig jaar zijn we in de late avond wezen luisteren bij de 

Praambult en hebben we veel gehoord, maar weinig kunnen zien. Dit jaar draaien we de zaken om 

en gaan we vroeg op pad om het licht te zien worden vanaf de Praambult. Hier moeten we een 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
http://www.natuurenboek.nl/details.aspx?lnPKID=18966
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prima zicht hebben op de vechtende herten. Natuurlijk zijn de weersomstandigheden belangrijk, 

maar het staat wel vast dat er op de uitgestrekte vlaktes van de Oostvaardersplassen zo veel 

burlactiviteit is, dat we dit schouwspel niet kunnen missen. Trek warme kleren aan en neem een 

lekker bakje  koffie mee! Deze activiteit staat onder leiding van Nico Hoogteyling. We zullen om en 

nabij 10.00 uur weer terug zijn. 

 

Zaterdag 12 oktober  

 

Paddenstoelenexcursie naar het Koopmansbos in Leuvenum 

 

Vertrek: 13.15 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk, start om 

13.30 uur vanaf het parkeerterrein aan het begin van de Poolse 

weg. Let op: dezelfde vertrektijden op beide verzamelpunten! 

 

Opgeven bij: Annemarie Kooistra aekooistravroegop@hotmail.com, 0341 557545 of Dick 

Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com, 0341 254538  

 

Het Koopmansbos is een gevarieerd bosgebied met loof- en naaldhout, gelegen tussen de Poolse 

weg (zandpad) en de Oude Zwolse weg. Door het bos slingert de Leuvenumse beek. U heeft hier 

kans op veel soorten paddenstoelen.  Een grote variatie aan boleten, amanieten en russula’s en 

minder algemene soorten als het schaapje, gekraagde aardster (foto: Harm Werners) of 

koningsmantel. 

Het startpunt van de excursie is te bereiken via de Jonkheer Sandbergweg, direct na de ingang van 

hotel Het Rode koper. De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door Annemarie 

Kooistra. Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek of de excursie doorgaat. 

 

Zondag 13 oktober  

 

Speuren naar sporen          

 

Opgave uiterlijk 11 oktober bij reginavlijm@gmail.com,  06 18488326. Na opgave wordt het 

startpunt van de excursie meegedeeld. Begin: 8 uur; einde om ± 10 uur 

 

Eerste activiteit Zoogdierenwerkgroep IJsselstreek  
 

Zoals eerder aangekondigd wordt als eerste activiteit van de regionale Zoogdierenwerkgroep een 

diersporenexcursie georganiseerd. Wie belangstelling heeft voor zoogdieren mag deze aftrap niet 

missen. De werkgroepcoördinatoren maken het extra spannend door de exacte locatie nog even 

geheim te houden. Wel wordt een tipje van 

de sluier opgelicht door aan te geven, 

dat het excursiegebied zich ergens op de 

Veluwe bevindt en het terrein zowel per 

openbaar vervoer als met de auto 

bereikbaar is. Zoeken naar diersporen 

houdt vele aspecten in. Naast directe 

sporen als hoef- en pootafdrukken is 

het interessant aan de hand van zichtbare 

kenmerken in het veld relaties te 

ontdekken tussen wild-   Deze aaneengeregen ‘dropjes’zijn typerend voor een ........... 

file:///F:/aekooistravroegop@hotmail.com
mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
mailto:reginavlijm@gmail.com
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sporen en de leefwijze van de dieren en bijvoorbeeld hun voedsel. Ook al zullen we niet hoeven te 

rekenen op sporen van de laatste tijd in het centrum van de belangstelling staande wolf, de 

deelnemers worden aan de hand van de gevonden sporen geattendeerd op allerlei verbanden in de 

natuur, zoals die tussen zoogdieren, planten, insecten en vogels. Het belooft een bijzonder boeiende 

activiteit te worden. Kortom een excursie, die niet gemist mag worden. 

Indien de excursie niet doorgaat, bijvoorbeeld door ongunstige weersomstandigheden, dan wordt dit uiterlijk 

zaterdagavond 12 oktober 2013 om 20.00 uur via e-mail bekend gemaakt. 

 

Zondag 20 oktober 

 

Wandeling in het Knarbos 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk 

 

Na de excursie in het Wilgenreservaat op 29 september jl nemen we 

vandaag een wandelroute door het Knarbos, gelegen aan de andere kant 

van de Knardijk. Deze route begint langs hoge dichte populieren waar 

veel spechten voorkomen. In het midden van het bos ligt een open en 

zandig terrein met een ondiepe plas. Dit is een van de weinige plaatsen 

in de polder waar veenvorming op gang begint te komen. Er grazen een 

twintigtal paarden om de vegetatie kort te houden en er groeit veel 

kaardenbol. Puttertjes, hermelijntjes en haviken, het kan allemaal. 

Tijdens deze wandeling  kunt u kennis maken met een bosgebied waar 

wij vanuit onze omgeving maar weinig komen. In deze tijd van het jaar is er veel beweging in de 

vogelwereld en zullen we op bescheiden wijze naar paddenstoelen kunnen kijken. Maar het is de 

moeite waard om in het voorjaar nog eens terug te keren, dan laat de wielewaal hier zijn geluid 

horen. De wandeling duurt 2 á 3 uur en wordt geleid door Nico Hoogteyling en Dick Dooijewaard. 

 

Zaterdag 26 oktober 

Vogeltrek excursie Hoophuizen en Polsmaten    

Vertrek:  Ermelo 7.45 uur en 8.00 uur Harderwijk 

In oktober is de trek van vogels vanuit het noorden in volle gang. Om dit te kunnen zien zijn 

gebieden langs de voormalige IJsselmeerkust erg geschikt. We gaan kijken langs de Randmeerkust 

richting Elburg. Bij erg mooi weer is van de vogeltrek niet veel te zien omdat de vogels dan hoog 

overvliegen, maar bij harde wind maken vooral kleinere vogels gebruik van bomen en bosjes om 

tegen de wind in te vliegen en van tijd tot tijd uit te rusten. Bij deze excursie is erg mooi weer dus 

niet zo gewenst; deze door Hans Fondse geleide excursie gaat dan overigens wel door. 

Zaterdag 26 oktober  
 

Nacht van de nacht in en bij schaapskooi De Schapedrift 

(Drieërweg/Postweg) Ermelo 

 

Van 19.15 uur tot ongeveer 22.00 uur is er een gevarieerd programma in het 

kader van de landelijke actie Nacht van de Nacht. Doel hiervan is aandacht te 

vragen voor de negatieve gevolgen van lichtvervuiling en mensen bewust te 

maken van het belang en de schoonheid van donkere nachten. De KNNV 

organiseert dit samen met een aantal andere organisaties, waaronder de 
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Stichting Schapedrift, Astra Alteria en de Stichting Natuur- en milieuplatform (NMP) Ermelo. 

Om 19.30 uur  geven Nico Hoogteyling en Dick Dooyewaard een korte presentatie over nachtdieren 

en vogelgeluiden. Om 20.00 uur geeft Lex Groenewold  een presentatie over vleermuizen. Daarna 

kan deelgenomen worden aan wandelingen over de hei om een indruk te krijgen van de stilte en de 

duisternis. Het zal die nacht extra donker zijn omdat er geen maan is. Mogelijk zijn er geluiden van 

nachtdieren en trekvogels te horen. Naast de KNNV verzorgen de deelnemende organisaties 

doorlopende activiteiten, zoals door telescopen naar de sterren kijken en demonstraties met 

laserpointer en stellarium om de nachthemel driedimensionaal te bekijken. Aanmelding vooraf is 

niet nodig en je kunt aan meerdere activiteiten deelnemen. Bij slecht weer vervallen de 

wandelingen. Zie daarvoor het Gastenboek. 

 

Zaterdag 9 november  
 

Paddenstoelenexcursie naar het Speulder- en Sprielderbos 

 

Vertrek: 13.15 uur Ermelo en 13.15 uur Harderwijk, start om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein bij 

Boshuis Drie. Let op: zelfde vertrektijden op de verzamelpunten. 

 

Opgeven bij: Annemarie Kooistra aekooistravroegop@hotmail.com, 0341 557545 of Dick 

Dooyewaard dick.dooyewaard@gmail.com, 0341 382545 

 

Boswachterij Speulder- en Sprielderbos staat bekend als één van de mooiste en oudste bossen van 

ons land. Dit bos bevat eeuwenoude eiken en beuken. Het kenmerkt zich ook door flinke 

hoogteverschillen (Solse gat) en een grote variatie in bostypen. In grote delen van het bos mag de 

natuur zijn gang gaan. 

U heeft hier kans op een grote verscheidenheid aan 

paddenstoelen.  Allerlei houtzwammen en korstzwammen  op 

(nog) levende en dode bomen, zoals tonderzwammen en de 

roodgerande houtzwam. Daarnaast verschillende soorten 

boleten en  soorten als gele knolamaniet, doolhofzwam, kleine 

mycena's en heksenboter. 

 

 

De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur en wordt geleid door Annemarie Kooistra.  

Kijk bij slecht weer de dag ervoor op het Gastenboek of de excursie doorgaat. 

 

Zaterdag 16 november  

 

Dagexcursie Schiermonnikoog  

 

Vertrek: 6.30 uur Ermelo en 6.45 uur Harderwijk 

  

Opgave voor 9 november bij Tjalling van der 

Meer, tjalling.ellen@caiway.nl of 420199 

 

Deze dagexcursie naar Schiermonnikoog, die onder 

leiding staat van Hans Grotenhuis en Tjalling van 

der Meer, is wel ver weg, maar zeker de moeite van 

de afstand waard. We zijn een hele dag op het eiland 

om rond te struinen in de duinen, over de kwelders 

en langs het strand. Aangekomen op het eiland bestaat de keuze om vanaf de Veerdam te gaan 

mailto:aekooistravroegop@hotmail.com
mailto:dick.dooyewaard@gmail.com
mailto:tjalling.ellen@caiway.nl
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wandelen met Hans of om te gaan fietsen met Tjalling, afgewisseld met een paar wandelingetjes. 

Een kaartje met fietsroutes op Schier staat op de  website www.knnv.nl/noordwestveluwe . 

Meenemen: eten en drinken voor de hele dag. Het soort schoeisel is wat lastig aan te geven. Bij 

droog weer kom je een heel eind (alleen niet op het wad als het laag water is) op bijvoorbeeld 

bergschoenen, maar bij langdurige regen in de voorgaande periode staan grote delen van de 

duinvalleien helemaal onder water en zijn laarzen beslist noodzakelijk. Natuurlijk ook een kijker. 

Belangrijke tijden: verzamelen bij de boot uiterlijk om 9.15 uur (vertrek boot Lauwersoog 9.30 

uur). Houd er bij dit tijdstip rekening mee dat je de auto nog moet parkeren (betaald parkeren), naar 

het kaartjeskantoor moet lopen en een kaartje moet kopen. We moeten dus tijdig in Lauwersoog 

zijn. De kosten van de overtocht zijn retour € 12.30 en voor  65+ (met legitimatie) € 11.20. Vooraf 

een kaartje kopen via internet http://www.wpd.nl/schiermonnikoog/bestel-uw-e-ticket/  is ook 

mogelijk. 

Voor de fietsers is de fietshuur € 6. Info voor navigatie: bestemming Haven Lauwersoog is 9976 

VM. De veerhaven ligt aan de Kustweg. De meerijvergoeding bedraagt € 23. 

We keren naar de vaste wal terug met de boot van 16.30 uur. De vaartijd is circa 45 minuten. We 

zijn omstreeks half acht dan allemaal weer thuis. Het is op 16 november om 9.20 uur hoog water 

zodat we met hoog water heen varen en met laag water terug. Bij slechte weersomstandigheden 

wordt de excursie uitgesteld naar een latere datum. 

 

Zaterdag 23 november  
 

Klapekster zoeken in de Stille Kern 

 

Vertrek:  Harderwijk  12.45 uur en 13.00 uur Ermelo 

 

Vooruitlopend op de lezing van Paul van der Poel over de 

klapekster, in februari, brengen we een bezoek aan de Stille 

Kern. Dit gebied licht midden in het Horsterwold bij Zeewolde. 

Een ruig en open gebied met weinig paden. Na de inpoldering 

was dit akkerbouwgebied maar in 1996 is het aan 

Staatsbosbeheer overgedragen. Sindsdien mag de natuur hier 

haar eigen gang gaan en is het een flinke wildernis geworden. 

“De Stille Kern is een uniek natuurgebied waar de bezoeker zich 

in een on- Nederlandse omgeving waant. Runderen en paarden 

maken hier de dienst uit.” In dit ruige ongerepte vogelrijke gebied is van alles te zien. We zullen er 

rondstruinen en hopen op een paar verrassende ontmoetingen. Met name de klapekster is rond deze 

tijd waarschijnlijk wel weer aanwezig, 

maar natuurlijk gaan we veel meer te 

zien krijgen en zullen we een 

magnifiek uitzicht hebben vanaf de 

schitterende uitkijkheuvel. 

Trek stevig schoeisel aan en wees 

bedacht op  wellicht drassige 

ondergrond. Pas ook je kleding aan op 

de weersomstandigheden, die in dit 

gebied altijd wat ‘harder aankomen’. 

Het wordt een stevige wandeling op 

slechte ondergrond onder leiding van 

Nico Hoogteyling. 

 

 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
http://www.wpd.nl/schiermonnikoog/bestel-uw-e-ticket/
http://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/Randmeerbossen/Stille%20Kern.aspx
http://vogelkijkhut.nl/view/484/
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Donderdagmiddag 12 december       

 

Midweekwinterwandeling Het Bekenpad (Nunspeet) 

 

Vertrek: 13.00 uur Ermelo, 13.15 uur Harderwijk en omstreeks 13.30 uur bij het straatnamenbord op 

de  splitsing Hardenbrinkweg/Hullerweg in Nunspeet (zie kaartje op de activiteitenpagina van onze 

website www.knnv.nl/noordwestveluwe).  

We hebben in onze regio al aardig wat (klompen)paden 

bewandeld. Wandelingen in de buurt van Ermelo, Putten, 

Nijkerk en in het bij ons erg populaire gebied van de 

Hierdense Poort. Deze keer richten we de blik op 

Nunspeet. Op 17 mei zijn hier twee paden in gebruik 

genomen van het netwerk “Veluwse Randmeerroutes”, 

namelijk Het Bijsselsepad en Het Bekenpad. Dit netwerk 

bestaat uit acht paden. Wilt u meer informatie over deze 

routes 

http://www.harderwijk.nl/Recreatie/Natuur/NetwerkVeluwseRandmeerroutes.htm met onderaan een 

link “Veluwse randmeerroutes”. Deze midweekwinterwandeling zal ons langs Het Bekenpad voeren. 

De wandeling is 8,5 kilometer. We komen tijdens deze wandeling vier beken tegen: de Nodbeek, het 

Viermudderbeekje, de Vreebeek en de Kruisbeek. De Nodbeek geldt als een beek met een hoge 

ecologische waarde. Genoemde beken worden vooral gevoed door vanuit het Veluwemassief stromend 

grondwater. Daarnaast voeren de beken kwel- en regenwater af naar het Veluwemeer. 

Denk er bij het maken van uw schoeiselkeuze aan dat de wandeling veel over boerenland gaat. De 

route staat garant voor een leuke landschappelijke wandeling door het coulissenlandschap naar het 

open veenweidegebied langs de randmeerkust en door een stukje bos weer terug. Natuurlijk hopen we 

tijdens de wandeling ook vogels van in het bijzonder het randmeerkustgebied waar te nemen, maar die 

garantie is helaas niet te geven. Deze midweekwandeling staat onder leiding van Tjalling van der 

Meer. 

 

Zondagmiddag  22 december     

Vogelexcursie Oostvaardersplassen 

Vertrek  Ermelo 13.15 uur en 13.30 uur Harderwijk 

Bij deze winterexcursie zullen de wintergasten zoals 

brandganzen (foto: Harm Werners) en kolganzen massaal te zien zijn, naast veel soorten eenden die 

hun winterverblijf in dit gebied hebben. Ook hebben we in deze tijd altijd veel roofvogels gezien. 

Deze door Hans Fondse geleide excursie duurt tot een uur of vier. Bij harde wind, regen of gladheid 

vervalt deze excursie; zie daarvoor het Gastenboek. 

Zaterdag 4 januari 2014 

           

Nieuwjaarswandeling 

 

Opgave na de kerst bij Ton van Peursem, avanpeursem@hetnet.nl  0341 423002 

 

Het is een wandeling van ± 14 kilometer, maar voor deelnemers die deze afstand te ver vinden, is er 

halverwege een mogelijkheid af te haken. Honden -mits aangelijnd- mogen mee. De plaats waar we 

lopen is zoals gewoonlijk nog een verrassing dus dat maakt het alleen maar extra spannend. De 

Nieuwjaarswandeling wordt geleid door Ton van Peursem. 

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
http://www.harderwijk.nl/Recreatie/Natuur/NetwerkVeluwseRandmeerroutes.htm
file:///F:/KNNV/LINNAEUSKLOKJE/4ekw13/avanpeursem@hetnet.nl
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WERKGROEPEN     
 

Fotografiewerkgroep Camera Natura 

 

De fotografiewerkgroep Camera Natura, opgericht door Ati Vijge en Marjo Klaarenbeek, bestaat 4 

jaar en telt op dit moment 30 leden. We zijn een laagdrempelige, actieve en enthousiaste werkgroep. 

Iedereen die plezier heeft in het fotograferen van en in de natuur kan zich aansluiten bij de 

werkgroep, ongeacht het type camera en ervaring. Het belangrijkste doel is je eigen manier van 

fotograferen te verbeteren en te ontwikkelen. Dit door middel van het uitwisselen van ervaringen, 

kennis en tips op te doen  van de (technische) mogelijkheden van de natuurfotografie en het beter 

leren kennen van je eigen toestel. De een is geïnteresseerd  in het fotograferen van vogels, insecten 

of planten, een ander is weer geboeid door het fotograferen van landschappen of macrofotografie. 

We kunnen dan ook  gebruik maken van elkaars ervaringen. De onderwerpen die tijdens de 

werkgroepbijeenkomsten aan de orde komen, stellen we met elkaar vast. Afgelopen jaar zijn we 

druk bezig geweest met het  fotograferen voor een tentoonstelling over de Hierdense beek. In de 

verschillende seizoenen zijn we met elkaar op stap geweest en hebben op verschillende plekken de  

beek gefotografeerd. Van de bron tot de monding. Op de website van de KNNV zal  te zijner tijd 

bekend gemaakt worden waar de tentoonstelling  gehouden wordt. 

Verder hebben we een dvd bekeken over natuurfotografie met veel tips;  werd een fotograaf 

uitgenodigd om over dit onderwerp praktische informatie te geven;  hebben we ervaringen 

uitgewisseld  over ons eigen camera’s en veel gebruikte attributen  en  bekeken we de  reisfoto’s 

van werkgroepleden over Zuid-Afrika en Canada. Ook hebben we ons aangesloten bij het jaarthema 

van de KNNV  “natuur in eigen tuin” met als eerste opdracht het fotograferen van 

voorjaarsbloemen in eigen tuin. Deze foto’s hebben we met elkaar bekeken,  besproken en elkaar 

tips gegeven. Is de foto scherp genoeg en op de juiste plek (niet altijd eenvoudig), hoe is de 

achtergrond (daar let je ook niet altijd op). Staat het onderwerp in beeld zoals je het bedoeld  hebt. 

Veel discussie want wat de een storend vindt op een foto, vindt  de ander juist mooi. Het is dan ook 

het ontwikkelen van een persoonlijke visie op het beoordelen van (de eigen) foto’s. Het thema voor 

de zomermaanden was ‘water en tuin,’ ook weer boeiend want dit is niet het gemakkelijkste thema.  

De foto’s kunnen geplaatst worden op de fotowebsite van de KNNV (zie hierna). Omdat het huidige  

album niet helemaal voldoet wordt op dit moment een nieuw fotoalbum online ontwikkeld waarbij 

wij hopen dat de foto’s beter tot hun recht komen. Met uitzondering van 2 zomermaanden, komt de 

Fotografiewerkgroep  elke 4
de

 dinsdagavond van de maand bij elkaar, waarvan 3 buiten 

fotografeersessies, vaak naar aanleiding van een opdracht of thema.  

Voor informatie over de werkgroep kun je terecht bij de coördinatoren: Marjo Klaarenbeek  

marjoklaarenbeek@hotmail.com  of Ria Thijs ria.thijs@planet.nl  

Ria Thijs 

 

 

 
Een impressie van enkele foto’s met als thema voorjaarsbloemen. De foto’s zijn van:  crocus: Aad van de Bos, 

kievitsbloemen: Jan Haaima en tulp: Lynn Knossen. 

mailto:marjoklaarenbeek@hotmail.com
mailto:ria.thijs@planet.nl
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KNNV-Fotoboek Online 
 

 

 

Bij onder andere onze excursieverslagen worden meestal ook een paar foto’s geplaatst. 

Vaak zijn er echter veel meer interessante foto’s beschikbaar dus schroom niet en plaats ze in het 

fotoboek online. Wij hebben een eigen KNNV-fotoboek op internet geopend, deze is bestemd voor 

iedereen binnen de KNNV. Dit Fotoboek wordt beheerd door twee leden van de 

Fotografiewerkgroep Camera Natura, Willem Schriever en Huib Koopman. 

Dit Fotoboek kunt u via een link op onze eigen KNNV-website openen, net zoals bijvoorbeeld  ons 

Gastenboek. 
 

Hoe komen uw foto’s in ons Fotoboek? 
 

De procedure is als volgt: 

1. U selecteert maximaal 20 foto’s die betrekking hebben op een bepaalde activiteit/ excursie   of 

foto`s waarbij u zelf de natuur in bent geweest en foto`s heeft gemaakt van een bepaald onderwerp. 

2. U stuurt de foto’s als bijlagen per e-mail naar fotoboek@noordwestveluwe.knnv.nl 

3. In de e-mail geeft u aan op welke activiteit of excursie  de foto’s betrekking hebben  en -indien 

van toepassing- de bijbehorende datum. Daarnaast bij elke foto de 3 W`s :  Wie (door wie is de foto 

gemaakt), Wat (naam van het onderwerp) en Waar (naam waar de foto gemaakt is).  U gaat op het 

nummer onder de foto staan / klikt op de re muisknop/ dan ziet u vervolgens  naam wijzigen staan / 

daar klikt u een keer op/ als u dat gedaan heeft kunt u de 3 W`s onder de foto typen. Lukt het niet 

om dit alles onder de foto`s zelf te krijgen, dan per fotonummer deze gegevens aangeven in het 

begeleidende e-mailtje.  

Voorbeeld: i.p.v. IMG 4346 typ je dan: Koraalzwam/ Leuvenumsebos/ Marjo Klaarenbeek  

4.  De foto’s worden door de beheerders in ons Fotoboek in een apart ‘album’ geplaatst of  

toegevoegd aan een bestaand album. 

Belangrijk: Het is niet de bedoeling dat de beheerders de foto`s nog moeten determineren. 

 

Let op: elke foto moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

1.    Uiteraard voldoende scherp en duidelijk. 

2.    Minimaal 400 x 400 pixels. Maximaal 600 Kb groot. 

 
(Indien uw fotobestand te groot is kunt u dat eventueel verkleinen met het gratis van internet te downloaden programma 

Picasa. Let op: Als u uw foto’s vanuit Picasa per email verstuurt  worden ze te klein. U moet ze eerst vanuit Picasa 

exporteren en daarbij bijvoorbeeld ‘800 pixels’opgeven.) 
 

Nog enkele opmerkingen: 

 

1. De beheerders houden zich het recht voor foto’s niet te plaatsen, met opgaaf van redenen. 

2.  De albums in ons Fotoboek zijn in principe openbaar. Bij het insturen van foto’s geeft u daarmee 

het auteursrecht uit handen. Anderen kunnen uw foto’s gebruiken, manipuleren enzovoort (maar 

niet veranderen in ons Fotoboek). Als u dat niet wilt, moet u uw foto’s niet insturen. 

3.  In het Fotoboek kunt u ook -per album- een diashow starten. Kies eerst een album en klik dan op 

de knop ‘start diashow’ rechtsboven. 

 

 

 

mailto:fotoboek@noordwestveluwe.knnv.nl
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Natuurbeschermingswerkgroep  
 

   

         De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep wordt 

gevormd door leden van onze vereniging en leden van de  

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe 

 

 

Zoals gebruikelijk, brengen we u hierbij weer graag op de hoogte van de 

natuurbeschermingsontwikkelingen in onze omgeving van de  afgelopen periode.  

Over een aantal punten uit vorige Linnaeusklokjes zijn nog geen verdere ontwikkelingen te melden. 

Het betreft de broedvoorzieningen huis- en gierzwaluwen, Waterfront Harderwijk en de ingediende 

zienswijzen op de voorontwerpbestemmingsplannen Buitengebied (Hierden) en Drielanden Groene 

Zoom. Ontwikkelingen betreffende andere onderwerpen volgden elkaar de afgelopen tijd snel op. 

 

Randmeren 

Vernietiging Natuurbeschermingswetvergunning Veluwerandmeren. 

Naar aanleiding van de vernietiging van de door de Provincie Flevoland verleende vergunning 

ingevolge de  Natuurbeschermingswet voor het IIVR-project Veluwerandmeren door de Raad van 

State op 15 augustus 2012, is inmiddels na diverse eerdere pogingen door een vertegenwoordiging 

van de NBW en Vogelbescherming Nederland op 29 mei een gesprek gevoerd met een 

vertegenwoordiging van het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (voormalig IIVR). Dit 

naar aanleiding van het door de NBW/Vogelbescherming Nederland gedane voorstel om zonder 

rechtsgang uit de ontstane situatie te komen. 

Tijdens het gesprek is voorgesteld om de voor de vogels in de Veluwerandmeren meest schadelijke 

verdiepingen uit te stellen en de effecten van deze voorgenomen verdiepingen goed te onderzoeken. 

Wordt hiermee door het NRV ingestemd dan bestaat er geen bezwaar tegen de uitvoering van de 

overige projecten. Afhankelijk van de resultaten van een dergelijk onderzoek zal dan mogelijk een 

aanpassing van deze plannen plaats moeten vinden. Van het Natuur- en Recreatieschap 

Veluwerandmeren is tot heden helaas nog geen 

beslissing op ons voorstel ontvangen.  

Reden om samen met Vogelbescherming 

Nederland een zienswijze bij de Provincie 

Flevoland  in te dienen op de aanvraag van een 

vergunning ingevolge de 

Natuurbeschermingswet door de gemeente 

Zeewolde voor verdiepingen in het Wolderwijd. 

Deze verdiepingen hebben naar onze mening 

onder andere een nadelig effect op de 

instandhoudingsdoelstelling van kleine zwaan, 

brilduiker en tafeleend. 

 

 

Bezwaar laagvliegen militaire helikopters Veluwerandmeren 

In aansluiting op het bezwaar dat bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie is aangetekend tegen de verleende Natuurbeschermingswetvergunning voor 

laagvliegactiviteiten met militaire helikopters is in april een beroepschrift ingediend bij de Raad van 

State omdat de effecten op de in de winter op de Veluwerandmeren verblijvende watervogels 

volgens ons ten onrechte als niet negatief worden beoordeeld. Daarnaast zijn naar de mening van de 

NBW in de hierop betrekking hebbende toetsing diverse onjuistheden en onterechte simplificaties 

doorgevoerd. 
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Op 12 juni heeft in Harderwijk een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van het Ministerie 

van Defensie en een vertegenwoordiging van de NBW. Waar gehoopt werd op het accepteren van 

het compromisvoorstel van de NBW om in het winterhalfjaar niet laag te vliegen boven de 

Veluwerandmeren, bleef het helaas bij een uitwisseling van informatie en argumenten.  Het 

Ministerie van Defensie zal nog een beslissing nemen over het door ons gedane compromisvoorstel. 

Natuurlijk wordt gehoopt op een positieve beslissing zodat het beroep bij de Raad van State kan 

worden ingetrokken. Ook op dit voorstel is helaas nog geen reactie ontvangen. 

 

Structuurvisie “Windenergie op land” 

Na een al in oktober 2012 ingediende zienswijze bij de betreffende ministers werd de ontwerp-

“Structuurvisie windenergie op land” en het bijbehorende milieueffectrapport op 28 maart 2013 

door de ministerraad aanvaard. Daarna werd landelijk een nieuwe mogelijkheid geboden om een 

zienswijze in te dienen.  

Hierin is aangegeven dat naar de mening van de NBW de Natuurbeschermingswet onvoldoende 

wordt getoetst of toegepast. Dit resulteert in voorkeursalternatieven met locaties die een significant 

negatieve invloed kunnen hebben op de te beschermen natuurwaarden in Natura 2000-gebieden, 

zoals de Veluwerandmeren.  

Grote zorg is uitgesproken over de landschappelijke inpassing  en over de mogelijkheid  

windmolens toch in principe dichtbij of in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren te plaatsen. 

Gewezen is op het enorme aantal windmolens dat her en der al in de Flevopolders aanwezig is. 

 

Zandwinning Veluwemeer bij Elburg 

Naar aanleiding van de in het vorige Linnaeusklokje gememoreerde vermoedelijk te diep 

opgeleverde waterbodem in het Veluwemeer bij Elburg (de kom bij Admiraal van Kinsbergen) heeft 

Rijkswaterstaat in eerste instantie schriftelijk laten weten dat het betreffende verdiepingsproject 

“nog niet klaar is”. Rijkswaterstaat heeft toegezegd uiterlijk 1 juli de vragen van de NBW over de 

mate van de verdiepingen van dit project te zullen beantwoorden.  

Op 24 juli heeft Rijkswaterstaat ons laten weten dat de betreffende zandwinner is gevraagd hoe het 

zandwinproject is opgeleverd. Daarnaast zal men zelf gaan peilen tot welke diepte zand is 

gewonnen.  Wij wachten de resultaten hiervan af. 

 

Renovatie Bad Hoophuizen 

In het vorige Linnaeusklokje hebben we de lezer al uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen  

rond DroomPark Bad Hoophuizen. Deze ontwikkelingen blijven onze aandacht vragen. 

Op 5 juni ontvingen wij antwoord van de gemeente Nunspeet op onze brieven van 20 november 

2012 en 3 april 2013. Daarover heeft nog een 

informerend overleg plaatsgevonden op 28 mei 

2013. De gemeente heeft in de brief onder 

andere aangegeven dat het door de NBW 

gememoreerde illegaal aangebrachte puinpad 

langs de Killenbeek op aanschrijving van de 

gemeente is verwijderd en dat nieuwe aanplant 

heeft plaatsgevonden voor de verwijderde 

begroeiing aan de zijde van de Killenbeek. 

Daarnaast zal de voorziening (landbouwsluis) 

worden hersteld om autoverkeer op de 

Munnekesteeg te weren. Door Droomparken is 

bij de gemeente Nunspeet een masterplan 

ingediend. De gemeente Nunspeet heeft nog geen besluit genomen  of en in welke mate de 

gemeente mee wil werken aan het masterplan. De ontwikkelingen zullen nauwlettend door ons 

worden gevolgd.  
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In genoemde brief van 5 juni heeft de gemeente aangegeven de NBW uit te zullen nodigen voor een 

tweede gesprek begin september. Tijdens dit gesprek zullen we opnieuw een aantal onlangs door 

ons geconstateerde gebreken aan de orde stellen. Zo is onder andere de situatie langs de Killenbeek 

niet geheel  in de oude staat hersteld. Daarnaast ontbreekt nog steeds de landbouwsluis. 

Geconstateerd is dan ook dat scooters, motoren en auto’s het fietspad Munnekesteeg gebruiken.  

 

Veluwe 
Aanpassing crossbaan bij ’t Loo Oldebroek 

In verband met een voorgenomen aanpassing van bovengenoemde crossbaan is op de vraag van de 

NBW aan Burgemeester en wethouders van Oldebroek of de noodzakelijke toetsen Flora- en 

faunawet hebben plaatsgevonden in verband met de mogelijke consequenties voor onder andere 

verschillende broedvogelsoorten in dit Natura 2000-gebied gebied geantwoord, dat inmiddels een 

natuurtoets is uitgevoerd. Deze gegevens zijn echter nog niet openbaar. Bovendien is nog geen 

formele vergunningaanvraag ingediend door de Stichting Circuit Oldebroek. Daarvoor zal worden 

beoordeeld of de beoogde plannen voldoen aan de door de gemeente gestelde voorwaarden. De 

gemeente Oldebroek is zich bewust van het feit  dat de crossbaan is gelegen in Natura 2000-gebied 

Veluwe. 

 

Reclameborden langs Rijksweg A28 

De verrommeling van het weidelandschap door middel van reclameborden langs de Rijksweg A 28 

blijft energie van de NBW vragen. Na een procedure voor de rechtbank te Zutphen begin 2010 werd 

door de gemeente Putten aan een agrariër die een groot aantal reclameborden langs de Rijksweg A 

28 had geplaatst in een overgangssituatie toegestaan de borden tot 1 juni 2013 te laten staan. Deze 

borden zijn nu verwijderd. 

Inmiddels heeft de NBW geconstateerd dat de borden in het weidegebied weer zijn toegenomen. De 

gemeente Putten is hiervan in kennis gesteld met het verzoek handhavend op te treden.  

Inmiddels zijn enkele tijdelijke borden (evenementen) weer verwijderd, maar is weer een ander 

bord bijgeplaatst. 

 

Bedrijventerrein De Glinde Elburg 

In verband met het besluit van de gemeente Elburg om het ontwerpbestemmingsplan 

bedrijventerrein De Glinde ter visie te leggen is bij de gemeente aangegeven dat bij de ontwikkeling 

van het plan een vaste verblijfplaats en foerageergebied van een paartje steenuil verloren gaat. De 

gemeente Elburg is er op gewezen dat dit gebiedsverlies krachtens de Flora- en faunawet op een 

degelijke wijze volgens een compensatieplan gecompenseerd dient te worden met onder andere 

aandacht voor vervangende nestgelegenheid en foerageergebied. Het uitsluitend plaatsen van enkele 

nestkasten in de wijde omgeving  voldoet niet aan de in de Flora- en faunawet gestelde eisen. 

 

Overige zaken  

Door een KNNV-afdelingslid werd eind 

juni melding gemaakt van het feit dat de 

gemeente Harderwijk ondanks het koude 

voorjaar al was begonnen met 

maaiwerkzaamheden. Een namens de 

KNNV-afdeling  ingediende klacht 

hierover heeft geresulteerd  in een uitvoerig 

gesprek met de gemeente. Volgens de 

gemeente ging het in de onderhavige 

situatie om het maaien van distels en 

brandnetels. 
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Tijdens dit gesprek is behalve aan het maaibeheer van de bloembermen en de beteugeling van de 

dramatische reuzenberenklauwontwikkeling langs de Weibeek en in mindere mate enkele andere 

plaatsen in de wijk Stadsweiden onder andere aandacht geschonken aan een aantal onderwerpen van 

de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep. Het ging hier om het (maai)beheer van het 

steenuilencompensatiegebied op de grens met Ermelo en wijziging van de benaming surfstrandjes 

in het nieuwe Waterplan Harderwijk  omdat deze benaming de indruk wekt dat het vanaf de 

strandjes toenemende kitesurfen is toegestaan, terwijl dit verboden is. In met name herfst- en 

winterperiode worden op het Wolderwijd verblijvende vogelconcentraties hierdoor verstoord en 

zelfs opgejaagd door kitesurfers. Naar aanleiding van dit gesprek is schriftelijk een zestal 

(vraag)punten ingediend waarvan de gemeente heeft toegezegd deze terug te zullen koppelen. Van 

de zijde van de NBW zal in ieder geval in oktober een concept voor de gemeentelijke 

voorlichtingspagina worden aangeleverd dat het verboden is te kitesurfen vanaf de Harderwijker 

strandjes en buiten de kitesurfzone Horst.  

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep, 

Tjalling van der Meer 

 

Plantenwerkgroep  
 

Omdat orchideeën een onderdeel waren van de plantenfamilies die voor het seizoen 2013 speciale 

aandacht hadden van de Plantenwerkgroep, heb ik Luuk Vermeer gevraagd een lezing te geven over 

orchideeën. Luuk is een groot natuur- en plantenliefhebber, een heel goede fotograaf  en lid van 

onze  afdeling. Lang geleden heeft hij ons ook al eens wat over orchideeën verteld en laten zien; iets 

wat me als zeer interessant is bijgebleven. Daarom leek het me leuk om in plaats van de 

gebruikelijke terugblikavond met eigen foto’s, Luuk weer eens te vragen. Hij reageerde hier direct 

enthousiast op, maar wilde het onderwerp wat verbreden. Zie het stukje van zijn hand op de 

pagina’s 7 en 8 van het Linnaeusklokje. De avond wordt gehouden op 11 december om 20.00 uur 

in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo.  

Anne-Marie Fondse 

Promotiewerkgroep 

 
Ook voor wat betreft de 

afdelingspromotie is er de afgelopen 

periode niet stil gezeten. Onze 

afdeling en de KNNV is gepromoot 

tijdens het Ermelose 

schaapscheerderfeest op 1 juni. In 

tegenstelling tot de afgelopen twee 

jaar met prachtig weer speelde het 

slechte voorjaarsweer ons deze dag 

parten met een wat matige 

belangstelling. Op dit moment van 

schrijven staat de deelname aan de 

Ermelose Jaarmarkt 2013 met onder 

andere een hobbymarkt nog op de 

agenda. Met een dergelijke markt in 

Putten hebben we de afgelopen twee 

jaar goede ervaringen opgedaan.  

John Schuurman heeft onze informatiepanelen helemaal van nieuwe stof  voorzien. Een heel 

karwei. Ze zien er weer uitstekend uit. Het is zelfs niet te zien dat ze meer dan 25 jaar oud zijn. 

John, bedankt! 
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opslagmogelijkheid afdelingspromotiematerialen 
 

In het voorjaar verleenden we weer medewerking aan het ecologieproject voor leerlingen van 

Atheneum 5 van College Groevenbeek. Op 19 maart werden de verschillende introducties verzorgd 

tijdens welke we ook de afdeling middels een presentatie voor het voetlicht hebben gebracht. Op 24 

mei vond de Veldwerkdag plaats en werden onder andere onder leiding van Annemarie Kooistra 

planten onderzocht en onder leiding van Harm Werners vlinders.  Zowel over theorie als praktijk 

werden door de leerlingen posters gemaakt. Natuurlijk een opsteker voor Harm dat de poster met als 

onderwerp “Het oranjetipje” als winnaar uit de bus kwam. Meer over dit project op de pagina 

Nieuws van onze website www.knnv.nl/noordwestveluwe. 

In de onlangs gehouden afdelingsenquête heeft een aantal leden aangegeven de informatiestand van 

onze afdeling tijdens standactiviteiten wel te willen bemensen. Hartelijk dank daarvoor! Weliswaar 

hebben we maar enkele standactiviteiten per jaar, maar dat betekent  natuurlijk wel dat hier  “vele 

handen licht werk maken”. 

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die de promotieactiviteiten van onze afdeling, op welke wijze 

dan ook, de afgelopen periode weer gestalte heeft gegeven. 

Oh, ja! Natura’s natuurlijk niet bij het oud papier, geef ze dan graag hier! 

         Tjalling van der Meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na een lange koude seizoenstart werd het een uitbundig dagvlinderjaar. Citroenvlinders vlogen als 

in vroegere jaren en kleine vossen waren vooral in augustus bijkans niet te tellen. Geen 

vlinderliefhebber zal de oranje luzernevlinder gemist hebben want die viel op veel plaatsen waar 

te nemen. Vooral kruidenrijke lijnvormige landschapselementen, zoals het talud van de dijk langs 

het Randmeer zijn favoriete plekken voor deze soort, die in het voorjaar als trekvlinder ons land 

binnen komt en zich dit jaar vanwege gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van de rupsen 

zich massaal heeft voortgeplant. Heel opvallend waren ook de waarnemingen van de fraaie 

keizersmantel. Naast het exemplaar op de monitoringroute de Galgenberg in het Harderwijkerbos 

werd deze soort ook gezien in ’t Harde, Elspeet, Nunspeet en Putten. Ons lid Matty Jas uit Elspeet 

meldde zowel een keizersmantel als een koninginnepage te hebben gezien. Alle aanleiding om 

uitgebreid na te praten over dit bijzondere vlinderseizoen. Die gelegenheid hebben we op de 

gebruikelijke werkgroepavond, die deze keer wordt gehouden op dinsdag 5 november om 20.00 

uur in het centrum voor erfgoed, natuur en milieu Het Pakhuis, Molenaarsplein 24 te Ermelo. 

Uiteraard gaan we ook in goed overleg het programma voor 2014 vaststellen. 

                   Vlinderwerkgroep 

                                 30 jaar 

     

http://www.knnv.nl/noordwestveluwe
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Neem vooral leuke foto’s mee om uw ervaringen met andere belangstellenden te delen. Een beamer 

is aanwezig.  

Betty Dekker en Harm Werners 

Vogelwerkgroep 

 

Kort verslag van de nachtzwaluweninventarisatie op de Ermelose heide 

In het kader van de speciale aandacht van onze afdeling voor de heidegebieden is ook dit jaar weer 

een inventarisatie gehouden van de territoria van deze geheimzinnige vogel, die de laatste tien jaar 

weer vrij veel als broedvogel van heidegebieden in Nederland voorkomt. In 2012 hebben we een 

globale verkenning gehouden op de Ermelose heide en op het Speulderveld/Houtdorperveld. Op 

beide gebieden zijn toen twee territoria vastgesteld. Omdat deze gebieden veel te groot zijn om 

grondig na te lopen is besloten om dit jaar alleen de Ermelose heide in de avond en nacht op 

nachtzwaluwen te inventariseren. 

Door de gemeente Ermelo was toestemming verleend om in het donker over de paden te fietsen en 

te lopen. De route ging per fiets vanaf het vertrekpunt bij de schaapskooi Schapedrift over het 

fietspad tot de weg N 302, daarna links over het fietspad en via de route naar de kazernes over het 

zandpad terug naar de Schapedrift. Op deze manier werd van 22.30 uur tot circa 24.00 uur de hele 

Ermelose heide rondgefietst en gelopen. De ene keer gingen we linksom, de andere keer rechtsom. 

Bij plaatsen waar we het gezang (errrr….., errrr…..) van de nachtzwaluwen hoorden werd 

nauwkeurig bepaald in welke boom de vogel zich bevond. De data die we gekozen hadden waren de 

woensdagavonden 29 mei, 12 juni en 26 juni. Omdat we de weersomstandigheden enigszins tegen 

hadden (koud, regenachtig, mist en dergelijke) hebben we besloten ook op 5 juli rond de heide te 

gaan. Het aantal territoria dat we hebben vastgesteld zijn 4 – 6. Bij betere weersomstandigheden 

zullen er ongetwijfeld meer territoria van de nachtzwaluwen vast te stellen zijn. Dit kan een 

mogelijke activiteit zijn voor 2014. Overigens is het verbazend op hoeveel plaatsen je het 

nachtleven van vogels en viervoeters kan zien en horen. Varkens gehoord en gezien, edelherten 

gezien, reeën gezien, een vos gezien en uilen en nachtzwaluwen gehoord. Het natuurleven rond 

Ermelo is geweldig rijk!  

Hans Fondse 

UW TUIN ALS NATUURRESERVAAT 

 

Goed idee van de KNNV om in 2013 de tuin te belichten en dan niet met 

tuinlampen die als schijnwerpers ook ’s nachts de tuin niet met rust kunnen laten. 

Als je een mail stuurt naar: vroegevogels.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl kun je 

je gratis abonneren op de Nieuwsbrief waarin vaak tips staan over natuurlijk 

tuinieren en krijg je ook leuke verhalen over bijvoorbeeld de huismuis. Daar hoef 

ik dan niet meer over te schrijven in het Linnaeusklokje want dat heeft u zelf al 

gelezen. Ook kun je een bordje bestellen waarop staat dat je tuin officieel een natuurreservaat is. Op die 

manier gaan we misschien de verstening van onze tuinen tegen. De naam van een hoveniersbedrijf in onze 

buurt is: Steengoed. Dat geeft te denken.  

Mijn eerste schreden op het natuurvriendelijke tuinpad heb ik in Ermelo gezet. Ik begon met de voortuin te 

beplanten met aardappels, omdat dat goed zou zijn om onkruid te bestrijden. Mijn buren wisten toen dat het 

niet meer goed zou komen. Want niet veel later las ik dat er helemaal geen onkruid bestaat. Toen ik na een 

jaar boven uit het slaapkamerraam keek naar de achtertuin van de buurman en die van ons, moest ik toegeven 

dat het nergens op leek. Onze buurman was een militair en zelfs de grassprieten stonden in het gelid. De 

kantjes werden bijgeknipt met een klein schaartje. Toch heb ik hem nooit horen mopperen op al die 

onkruidzaden die vanuit mijn tuin als een vijandig leger zijn tuin binnenvielen. Hij werd wel heel boos toen 

bleek dat zijn terrasje achter in de tuin was ondergraven door onze konijnen, Hollandertjes genaamd, die hun 

gangenstelsel hadden uitgebreid om hun vele nakomelingen te kunnen huisvesten. Wij hadden de 

waarschuwing dat je een gazen omheining flink diep in de grond moest ingraven te luchthartig opgevat. Ik 

was er inmiddels wel achter dat er dan misschien geen onkruid bestaat maar dat er wel ongewenste planten in 

je tuin kunnen zitten en dat het verstandig is die zo niet uit te roeien dan toch wel in toom te houden. Ik heb 

het over kweekgras en haagwinde en niet te vergeten het zevenblad. De tuinclub waar ik later jaren in heb 

mailto:vroegevogels.nieuwsbrief@vara.dmd.omroep.nl
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meegedraaid heet Het Zevenblad, behoorlijk gewaagd voor een club waarin tuineigenaren meeliepen die 

beslist kwaadaardig werden als een zevenblad zich in hun tuin zou laten zien. Om van slakken maar niet te 

spreken. Dat brengt mij op een in mijn ogen onmisbare factor om een tuin aantrekkelijk te maken: de dieren.  

Om te beginnen katten. Die horen in een tuin niet thuis, maar de ellende is dat wij Hollanders 

kattenliefhebbers zijn. Ik ook. Het voordeel van een eigen kat is dat er geen buurtkatten je tuin inkomen want 

jouw tuin is het territorium van die kat van jou. Zodat je alleen in de stront van je eigen kat trapt. Bovendien 

kun je je eigen kat de bel aanbinden om de vogels een eerlijke kans te geven. Mijn katten zijn op hoge 

leeftijd ingeslapen en dat betekent dat we nu een buurtkat hebben die doet of hij thuis is. Zijn vaste plaats bij 

de vijver heb ik nu met prikkelgaas minder aantrekkelijk gemaakt. De doornen takken van de roos die ik 

eerst had neergelegd schoof hij opzij. Het paadje van 

houtsnippers is in de winter bedekt met plastic, geen gezicht, 

maar het voorkomt kattenstront in de zolen van mijn 

tuinschoenen. Misschien gaat hij een andere tuin dan toch 

aantrekkelijker vinden dan de mijne. 

 

Over slakken heb ik het nodige geschreven in het orgaan van 

de al genoemde tuinclub Het Zevenblad. Overigens was 

zevenblad een plant die door Goethe zeer gewaardeerd werd. 

Goethe was amateurbotanicus, en zijn verzameling van 

varianten van het zevenblad wordt bewaard in het 

Goethemuseum in Weimar. In het voorjaar kun je het blad gebruiken in een lentesla, of gestoofd, zoals 

spinazie. Maar slakken dus. Zelf heb ik wijngaardslakken (zie foto) in de tuin. Die kun je eten, maar ik ben 

vegetariër, dus die slakken hebben van mij niets te vrezen. Ik vind ze mooi en ik geloof echt dat ze in de tuin 

vooral afval eten, als je tenminste je tuin niet steeds aanharkt. Ik maak een uitzondering voor naaktslakken, 

die vind ik echt eng. Daar zijn dan weer nematoden voor. Daarmee kun je ze bestrijden. Nematoden zijn 

rondwormen, aaltjes.  
Er zijn meer dan 25.000 beschreven soorten, de meesten zijn voor het oog onzichtbaar, maar er zijn er die 

wel 8 meter lang kunnen worden. ARRGh! Wat doe je voor de kost? Oh, ik ben nematoloog, ik bestudeer 

nematoden. Waarom in hemelsnaam? Maar als je slakken wilt bestrijden kun je ze ook lokken naar de hosta: 

slakken vinden hosta’s het lekkerste dat er bestaat en bij voldoende hosta laten ze de rest staan…een serieus 

advies uit de Oase, tijdschrift voor vrienden van natuurlijke tuinen. De eitjes van naaktslakken zijn kleine 

witte bolletjes. Die zie je wel eens in je tuin als je goed oplet in het voorjaar en in het najaar, dan kun je ze 

ook vernietigen. Maar huisjesslakken eten die eitjes ook. En mollen eten graag naaktslakken, al zien we 

die ook liever niet in ons grasveld opduiken. “Wie alles bestrijdt houdt niets over” stond ooit op een 

scheurkalender. Tenslotte: ook kruiden als mosterd, salie, tijm en Oost-Indische kers zouden slakken weren. 

In het voorjaar is het tijd voor de bolgewassen, verwilderingsbolletjes die zich als het goed is vermeerderen. 

De bloemen worden door bijen of hommels bevrucht, de zaden van veel bolgewassen hebben een wit, vettig 

aanhangsel dat de mieren meters verslepen om de ‘mierenbroodjes’ op te eten. 

Sommige mensen vinden wormen eng, maar dat zijn tuinvriendjes bij het verwerken van blad tot bladaarde. 

Lieveheersbeestjes helpen bij de bestrijding van bladluizen. In het voorjaar ben ik altijd heel blij als ik de 

eerste bruine kikker voorbij zie komen. Dat is meestal later dan bij de paddenafzetting bij de Zwarte Boer. 

Eén keer is het me niet gelukt mijn minivijvertje open te houden en kwamen er in het voorjaar akelig veel 

opgeblazen exemplaren boven drijven, gestikt in de kwalijke gassen die niet weg konden omdat het ijs te 

lang potdicht zat. Vreselijk gezicht. Je schijnt het te kunnen voorkomen door een flinke bos rietstengels in je 

vijver te zetten. Een vijver is verder een bron van leven en in mijn ogen een must in het natuurreservaat. Er 

komen in de zomer ook libellen op af en waterjuffers natuurlijk. 

Andere insecten zoals vlinders, zweefvliegen, hommels en bijen probeer ik te lokken met veel inheemse 

bloemen en een bijenhotel. In het voorjaar zie ik ineens een kluwen jonge kruisspinnen krioelen, en  in het 

najaar trekt de bloeiende klimop heel veel beestjes aan die ik maar moeilijk op naam kan brengen. De 

inmiddels volwassen geworden kruisspinnen, die dan overal hun netten hebben uitgezet zitten daar niet 

mee. Ze lusten ze zo ook wel.  

In de winter voer ik de vogels wel bij, maar alleen als het vriest. Dan zie ik natuurlijk mezen, mussen, 

spreeuwen, een roodborst en een winterkoninkje. Soms zelfs een paar staartmezen. En gelukkig scharrelt 

er ook nog een merel rond. Ik hoorde dat die onder andere in Duitsland erg achteruit gingen. Voor de 

heggenmus strooi ik kruimels brood. Heel blij was ik met een paartje egels (zie foto) dat ik bij toeval 
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ontdekte. Maar ik ben er van overtuigd dat er nog veel meer dieren in mijn reservaat komen. Ik hoef ze echt 

niet allemaal te zien om te weten dat ze bij de kringloop in de tuin horen.  

 

Misschien een beetje vreemd om nu pas over de planten te beginnen die je graag in je tuin ziet. In de loop der 

jaren heb ik het nodige geleerd over wat wel en wat niet werkt in mijn eigen natuurtuin. Zo heb ik de moeite 

genomen om een stukje hondsdraf mee te nemen dat spontaan was opgekomen in de tuin in Ermelo. Ik vond 

het wel een schattig plantje, en dat is het ook. Maar ik had niet voorzien dat het in de tuin in Harderwijk een 

plaag zou worden.  

De zanderige grond in Ermelo is niet te vergelijken met de redelijk vruchtbare grond van de tuin in 

Stadsweiden. Ik droomde op het laatst zelfs van hondsdraf, zo was ik dag in dag uit bezig geweest het met 

wortel en tak uit te roeien. Ook weer geleerd: sommige planten doen het in de ene tuin goed en in de andere 

kunnen ze een plaag worden.  

Toen ons stukje grond in Harderwijk nog woest en ledig was zat er ook heermoes in. Dat zou duiden op 

dichtgeslagen grond waar water op blijft staan. We hebben de leemlaag laten doorboren en nooit last gehad 

van een slechte drainage. Ik was zo dapper, of dom, om in de eerste jaren groot hoefblad en zelfs 

berenklauw in mijn tuin te verwelkomen. Goed, die zijn weer verdwenen, maar de springbalsemienen die 

niet eens inheems zijn houd ik er in. Ik dun ze wel, en ze hebben een vaste plek waar ik ze gedoog, want ik 

vind ze onweerstaanbaar omdat ze zo laat in het jaar aantrekkelijk zijn voor onder andere hommels. Zelfs 

Romke van der Kaa, een tuinman die niet voor een kleintje vervaard is raadt me dit af. En dan is er hop, een 

woekeraar eerste klas, maar ook die laat ik in mijn haagbeuk klimmen, omdat de hopbellen zo mooi zijn, en 

ze zijn waardplant voor de gehakkelde aurelia, die ik inderdaad wel eens in mijn tuin zie. In het boek 

‘Natuurtuinen en –parken’ van G. Londo, een klassieker over aanleg en onderhoud, beschrijft hij het verschil 

tussen tuinieren met inheemse plantensoorten zoals ik doe, en het laten ontstaan van natuurlijke begroeiingen 

waar planten zich spontaan vestigen. In die zin is mijn tuin zeker geen natuurtuin, eerder een 

wildeplantentuin. En dan ben ik niet eens principieel genoeg om het bij inheemse soorten te laten, mijn 

criterium is meer: vind ik het mooi en ziet het er in mijn ogen natuurlijk uit. Ook over wilde plantentuinen is 

een boek geschreven dat inmiddels klassiek is: ‘Wilde plantentuinen’ van J. Landwher en C. Sipkes. Op de 

achterflap staat: “Wie een ‘ecologische tuin’ wenst en die ziet als een tuin ‘waar je alles maar z’n gang laat 

gaan, dan hoef je er niets meer aan te doen’ krijgt de raad: beleg de tuin met tegels en koop een ligstoel.” Ik 

heb beide boeken doorgeworsteld en er veel van geleerd. Als iemand ze een keer van me wil lenen kan dat. 

Nog een laatste anekdote over een bij voorbaat tot mislukken gedoemd experiment: ik bestelde overmoedig 

een zakje ‘orchideeën, wilde species’ en vroeg Luuk Vermeer, lid van de KNNV en orchidee kenner bij 

uitstek om zaaiadvies. Ik kreeg dit te horen: 

“Zoek een halfbeschaduwde plek van een halve vierkante meter, steek daar de grond twee steken diep uit. 

Haal een paar zakken (rood-wit-blauw) kattengrit van gedroogde klei. Doe er wat steenslag ( fijn grint) en 

bosgrond (humus) uit een gemengd bos bij, en een paar zakken grond van molshopen uit de polder en een 

paar handjes kalk. Beplant dit geheel met minstens zeven plantjes cotula potentilla en cotula pyrethrifolia ( te 

verkrijgen in Ermelo bij Lammert en Nijhuis). Als dat alles een jaar lang ligt en uitgroeit, kun je het jaar 

daarop zaaien. Let op: alleen als het windstil is. Af en toe bij gieten met gewoon leidingwater, en niet 

mesten, schoffelen of spitten. Dan heb je kans op rietorchissen, die zijn ’t minst kieskeurig en bloeien na 

drie jaar meestal voor het eerst.” In de Natuurtuin kwamen ze spontaan op. Dat is dus het verschil.  

 

Ik kom nog even terug op onze tuinvriendjes de regenwormen. Als je een aftreksel van valeriaanbloesem en 

regenwater elke twee weken op je composthoop gooit, vermenigvuldigen de wormen zich sneller. En die heb 

je nodig om het tuinafval om te zetten in compost. 

Ochtendurine schijnt ook een goede aanvulling te zijn maar daar ben ik mee gestopt nadat de buurvrouw me 

bepaald meewarig begon aan te kijken. Compost verrijkt de grond maar is geen mest. En in een tuin met 

wilde planten mag de grond niet al te vruchtbaar worden, dus is mesten niet gewenst. Een aantrekkelijk 

aspect van tuinieren met heemplanten is dat ze zich spontaan  uitzaaien of anderszins vestigen op plekken die 

ze zelf uitzoeken en die dus geschikt zijn. Dat maakt het voor mij spannend. Tweejarigen zaaien zich ook uit, 

en daar zijn heel aantrekkelijke soorten bij zoals vingerhoedskruid en toortsen, en akelei niet te vergeten. 

Bovendien zie je het eerste jaar de rozetten al en kun je ze toch verplaatsen als je ze hun eigen keus betwist. 

Overigens kunnen tweejarigen zich gedragen als vaste planten…ja hoor. Waarom makkelijk doen als het 

moeilijk kan? Vaste planten zijn planten die in de winter onder de grond verdwijnen. In het najaar sterven de 

bovengrondse delen af, maar de wortels overleven. De rozetten van de tweejarigen blijven wèl boven de 

grond, dus hoezo gedraagt die zich als vaste plant?  
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Ik ben ook dol op eenjarigen als rode klaprozen - wie niet- maar die hebben verstoorde grond nodig. Die 

moet ik voor ze verstoren want in mijn tuin wordt niet geschoffeld, ik wil juist dat de grond met rust wordt 

gelaten en dat er geen open plekken zijn. Dus verstoor ik de grond op de plekken waar ik zaad van de 

klaprozen strooi. Hoe inconsequent kun je zijn. Ik verzamel ook zaad van andere planten in de tuin en strooi 

dat uit, maar als ik een plant echt graag wil hebben zaai ik toch maar voor in plastic potjes. 

Over spontaan gesproken. In de loop der jaren vond ik een paar parasolzwammen en een keer een gele 

trilzwam in de tuin die zich dus spontaan gevestigd hebben. Ik heb hier en daar een boomstronk liggen 

waaronder salamanders zich schuilhouden. Mieren hebben al een keer een hardhouten kozijn vermalen en 

wespen hebben een prachtig nest in de heg gebouwd. Dat doen ze allemaal zonder dat ik er om gevraagd heb. 

En een paartje koolmezen heeft een kastje voor boomkruipers geannexeerd. Dat is wel bijzonder omdat de 

ingang van de kast tegen de boomstam aanzit en dus voor een mees niet erg logisch is. Ze vlogen er eerst dan 

ook om heen met een gezicht van: ‘wat is dit voor nieuwigheid?’ maar ze hebben er evengoed jongen in 

gekregen. Het is komisch om te zien hoe ze zich in de spleet tussen het kastje en de boomstam heen wringen 

met eten voor de kleintjes. 

Ik heb nog een belangrijke groep tuinplanten overgeslagen: de struiken en de bomen. 

Wisten jullie dat bomen waanzinnig veel water nodig hebben? Het is een wonder dat er wat overblijft voor 

de bloeiende planten en dat is dan meteen wat ik op ze tegen heb. Toch heb ik een groenblijvende eik in de 

tuin, en een morel. De merels en ik vechten elk jaar om de opbrengst aan zure kersen. Behalve een heg is 

een boom een noodzakelijk onderdeel van een tuin al was het maar voor de vogels. En ik heb een inheemse 

roos voor de bottels. 

Veel inheemse rozensoorten zijn zeldzaam en behoren tot de bedreigde flora. Het is wel erg voor een 

KNNV-er, maar ik weet niet eens welke soort ik heb aangeplant. Zoeken we uit als-ie in bloei staat. Rozen 

spelen een belangrijke rol in het leven van veel insecten, vogels en zoogdieren. Er zijn op rozen ruim 

honderd voedsel zoekende insectensoorten geteld, waaronder zo’n dertig vlindersoorten, meer dan dertig 

soorten bladwespen en tien soorten boktorren. Er zijn wel negentien zoogdieren en zevenentwintig 

vogelsoorten geteld die van de bladeren en vruchten eten. Van de zoogdieren worden ree, steenmarter en 

vos genoemd, die komen in mijn tuin nog niet voor. Maar het is wel een gemakkelijke roos in tegenstelling 

tot de gekweekte rozen die ik heb uitgeprobeerd. Een voordeel van mijn manier van tuinieren: als ik me een 

tijdje niet druk maak redt die tuin zich zelf wel. En wie zich niet redt gaat er uit. 

 

Een tip om de tuin een verzorgd uiterlijk te geven terwijl je de planten toch de ruimte geeft om te doen wat 

ze zelf willen: houd de heggen geknipt en de paden aangeharkt. Harold Nicolson en Vita Sackville-West 

waren de eigenaren en ontwerpers van de wereldberoemde tuin van Sissinghurst Castle in Kent, Engeland. 

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak meldde Harold zich bij zijn regiment. Bij het afscheid van zijn vrouw 

zei hij: “Farewell my dear, keep the paths clear and keep the hedges trimmed. The rest we will put right after 

the war.” En dat is gelukt. 

Bij mijn naspeuringen over slakken lees ik dat naaktslakken en 

enorme eetlust hebben. In één etmaal kan een slak 50% van zijn 

lichaamsgewicht eten. Maar, en nu komt het goede nieuws: naast de 

huisjesslak heeft ook de wijngaardslak de eieren van de naaktslak 

op zijn menu staan…en als er kikkers, padden, spitsmuizen, egels, 

mollen, kraaien en kippen in de tuin zijn moet een naaktslak voor 

zijn leven vrezen. Het is een wonder dat ze de jungle van een 

doodgewone tuin overleven. Je kunt ook overwegen die aaltjes waar 

ik het eerder over had in te zetten. De bodemtemperatuur moet dan 

wel minstens 12 graden Celsius zijn. Bij een lagere temperatuur 

overleven de aaltjes wel, maar werken niet. Verder moet de grond voldoende vochtig zijn en de zon mag niet 

te fel schijnen. Het werkt ook niet op zware kleigrond. Tja, deze beschrijving roept bij mij veel vragen op. 

Hoe weet ik of de bodemtemperatuur 12 graden Celsius is? En waarom werkt dit niet op zware kleigrond?  

Mijn tuin is klein, vandaar dat ik niet veel bomen heb geplant en ik ben blij met klimplanten, want die gaan 

de hoogte in zonder op de grond veel plaats in te nemen. Problematisch is wel dat ze vaak onstuimig groeien, 

denk aan de bosclematis en de blauwe regen. En klimop niet te vergeten, een vaak verguisde bedekker van 

muren, en dat terwijl ze een goedkope isolatie zijn. Uit Duitse en Amerikaanse onderzoeken is gebleken dat 

klimplanten tegen de gevel van je woning een besparing in de verwarming kunnen opleveren van 25 tot 35 

%.  Maar ze ruïneren de muur toch doordat ze in het metselwerk gaan zitten? Nee, dat doen ze niet. Wel als 

de muren gebarsten zijn, dan kunnen ze naar binnen groeien. En je moet er voor zorgen dat ze niet in de goot 



 25 

klimmen of je geschilderde houtwerk bedreigen. Klimop is geschikt voor noord-, oost- en westmuren. Harm 

Werners heeft klimop langs de muur van zijn huis geplant (die klimop was al aanwezig toen Harm het huis 

kocht, redactie) Hij is dus ervaringsdeskundige. Wilde wingerd is een andere klimmer die razendsnel groeit 

en schitterende herfstkleuren heeft. Druif of bosrank kan ook, maar die zijn niet zelf hechtend. Uitkijken 

met de wortels, die kunnen problemen geven bij kabels en leidingen. Mijn ervaring met klimop is dat het 

prachtige biotoopjes zijn van allerlei insecten die er beschutting in zoeken en vogels die er in nestelen. Bij 

mij kruipt hij tegen de muur van de buren omhoog, ik zorg er wel voor dat het binnen de perken blijft. Ik heb 

er geen ruzie met de buren voor over. Tenslotte: als klimop zich omhoogwerkt in een boom gaat die niet 

dood zoals wel gedacht wordt. Om onze tuin de hoogte in te leiden hebben we een bescheiden pergola 

geplaatst. Daarin groeit ook de kamperfoelie, wat me brengt op geurende planten. Niks mooiers dan ’s 

avonds de tuin doorlopen en allerlei geuren opsnuiven. Het blad van de inheemse geraniums, de bloemetjes 

van de toverhazelaar, de maartse viooltjes en de lelietjes van dalen om er een paar te noemen, daar kun je 

ook overdag van genieten. Voor de viooltjes moet je op de knieën maar dat heb ik er graag voor over. Het is 

winter, het regent vandaag en het is koud, dus die geuren houd ik te goed. Dat is zo fijn, je moet er op 

wachten maar het komt beslist, het voorjaar. Intussen kan ik het boek van Henk van Halm: ‘Natuur dicht bij 

huis’ herlezen. Ik kijk straks de sneeuwklokjes de grond uit en intussen wacht ik op de avonturen die nog 

gaan komen op dat kleine stukje aarde dat ik mijn tuin noem. Groot genoeg om er van alles in te beleven, en 

klein genoeg om bij te houden. Perfect!  

Ik ben het boekje van Henk van Halm: ‘Natuur dicht bij huis.’ nu aan het herlezen, en de aandacht waarmee 

hij rondkeek is in mijn ogen bewonderenswaardig. Haast niet van deze tijd. De eerste druk stamt uit 1983, 

een hele tijd geleden dus. Het was het eerste boekje waaruit ik putte toen ik een eindje was gevorderd op het 

tuinpad van de amateurtuinier. Hij beschrijft liefdevol allerlei details die een ander ontgaan. Een beschrijving 

van de gele lis bijvoorbeeld, over ‘het ineenschrompelen van de bloem tot een donkergeel propje, waaronder 

dan het bevruchte vruchtbeginsel uitgroeit tot een augurkje. Als die augurkjes rijp zijn blijken het 

driehokkige doosvruchten te zijn die eind augustus opensplijten en dan drie rijen als kazen opgestapelde 

goudbruine zaden laten zien.’ 

Een ander boek waar ik in Ermelo veel in studeerde was ‘Wilde Bloemen,’ een Spectrum Natuurgids waarin 

de planten overzichtelijk gefotografeerd zijn in volgorde van bloeiperiode, in het Nederlands uitgegeven in 

1978. Henk beschrijft de zwarte els, waaronder allerlei schaduwplanten het goed doen. De els brengt veel 

stikstof in de bodem, daar houden stinkende gouwe, gevlekte dovenetel, robertskruid en 

dagkoekoeksbloemen van. Allemaal makkelijke tuinplanten. Op het blad van de els vind je vaak galmijten. 

Hij vertelt over de spook- of sidderspin, mooie namen voor wezens waar sommigen onder ons ook zonder 

die naam al bang voor zijn. En hij vertelt dat er alleen al in West-Europa 35 soorten regenwormen zijn 

gevonden. In een vierkante meter goede grond zouden 300 tot 900 regenwormen huizen! Ik heb een tijdje in 

schooltuintjes meegeholpen; de kinderen vonden die wormen maar eng. De uien die ze geplant hadden 

trokken ze er bij een volgend bezoek aan de tuinen weer uit om te kijken of er al wortels aan zaten. Ik had 

heel wat uit te leggen. 

Het is nu januari, en de toverhazelaar bloeit. ‘s Morgens vroeg hoor ik de heggenmus al scharrelen. Als ik 

later in de tuin rondkijk zie ik het blad van het maarts viooltje en het speenkruid en het geaderde blad van 

de Italiaanse aronskelk. Ook blaadjes van de cyclamen coum, die al half december in bloei zou moeten 

komen, maar dat heb ik dan gemist. Ze doen het goed op plaatsen waar het winteraconietje het ook doet, die 

heb ik al wel in bloei. Op een mooie winterdag zie je vaak muggen dansen, dat kunnen sneeuw- of 

dooimuggen zijn volgens Henk van Halm. Sneeuwmuggen dansen alleen boven een witte ondergrond; 

dooimuggen dansen boven donkere ontdooide plekken. 

De merels halen het dorre blad in de tuin overhoop bij hun jacht op wormen en maken zo stukken grond kaal 

waar vingerhoedskruid en mottenkruid van profiteren, die houden niet van dicht omringende plantengroei. 

Alweer een voorbeeld van werk dat je als tuinier aan de dieren kunt overlaten.  

 

Als ik het over dieren in de tuin heb denk ik ook aan nachtdieren als egels, die ik vrijwel nooit te zien krijg 

aangezien ik bij voorkeur met de kippen op stok ga en egels nou net in het donker actief zijn. Volgens Henk 

van Halm gaat het om drie perioden: een uur lang vlak na zonsondergang, omstreeks een uur na middernacht 

en nog eens vlak voor wat hij ‘het grauwen van de dageraad’ noemt. Die laatste periode valt wel zo’n beetje 

samen met mijn ontwaken. Dus deze lente/zomer ga ik mijn kans maar eens wagen.  

Uiteraard wijdt Henk een hoofdstuk aan de brandnetel. Als KNNV-ers weten wij dat die plant van grote 

waarde is. Over goed waarnemen gesproken: hij beschrijft bloeiende brandnetels op een windstille zonnige 

dag en ziet er kleine rookwolkjes uit komen. Hij herinnert zich dat brandnetels ‘stuiven: ’Er komen daarbij 
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gele wolkjes uit de bloemtrosjes alsof er een soort ontploffing plaats vindt. De meeldraden strekken zich met 

een ruk, waardoor de helmknoppen openspringen en het droge stuifmeel wordt weggeslingerd.’ 

Enkele dieren die je op de brandnetel kunt vinden zijn brandnetelkevers, brandnetelsnuittorren en 

natuurlijk de rupsen van zo’n achttien soorten vlinders, waaronder de bonte brandnetelbladroller, leuk 

woord voor galgje. 

Er bestaan trouwens ook wintervlinders, zo’n tien soorten die allemaal in de spannergroep thuishoren. Het 

vrouwtje van de kleine wintervlinder klimt tegen de stam van onder andere fruitbomen omhoog om op de 

takken haar eitjes af te zetten. De lijmbanden die fruitkwekers in de winter om de stam van de bomen leggen 

voorkomen dat de rupsjes de bloemknopen inspinnen en daarna leegvreten. 

Wisten jullie dat padden, kikkers en salamanders bij wet beschermd zijn? De minikikkertjes die het 

stadium van kikkerdril hebben overleefd eten de blauwgrijze bladluizen die op waterplanten leven, en 

springstaarten, kleine springerige insecten die tussen de oeverplanten leven.  

Bij mij in de tuin komt af en toe een jonge gaai kijken of er wat te halen valt. Volgens Henk van Halm laten 

ze zich graag door afwerend gif omhoog spuitende bosmieren besproeien, waarschijnlijk om luizen kwijt te 

raken. Bij gebrek aan bosmieren heb ik dit fenomeen in mijn stadstuintje nog niet waargenomen. Ik spring 

een beetje van de hak op de tak, maar dit feitje wil ik toch ook nog vermelden: pissebedden zijn kreeften die 

lang geleden het water de rug hebben toegekeerd en een landleven zijn gaan leiden. Ze leven van rottende 

plantedelen, schimmels en algen, ook al weer nuttige werkers die de kringloop in stand houden. Als je zo’n 

boekje doorleest is dat zo’n beetje de boodschap: een natuurtuin hoeft alleen begeleid te worden, veel werk 

wordt voor je gedaan en dat maakt dat er tijd overblijft om waar te nemen wat er in die privé wildernis zoal 

waar te nemen valt. Voor de echte tuiniers onder ons zal deze boodschap moeilijk te 

verteren zijn. Het is zo lekker om baas te spelen in je tuin, waar anders kan dat nog? 

Je kinderen zien je aankomen! Voor mij betekent het dat ik baas speel als ik er zin 

in heb en de tuin de tuin laat als ik zin heb in iets heel anders. Ook plant ik rustig 

gekweekte planten tussen de inheemse soorten. Vrijheid blijheid, daar ga ik voor. 

Alleen gif komt de tuin niet in, daar ligt voor mij een ondubbelzinnige grens. Verder 

kan zo’n beetje alles. 

Ellen Smal 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Kopij voor het volgende Linnaeusklokje wordt verwacht vóór 1 december 2013 

 

Na een sneeuwrijk winterseizoen, gevolgd door een koud en nat voorjaar konden we vanaf juli 

genieten van een prachtige zomer. Het kan verkeren. Als voorplaat hebben we dit keer gekozen 

voor de fraai ogende inktviszwam (Clathrus archeri). Eind augustus werd een dag voordat de 

officiële opening van de tot een aantal luxe vakantieappartementen verbouwde villa plaats vond een 

exemplaar gevonden op het landgoed Oud Groevenbeek. We hielden in 2012 onze jaarvergadering 

in dit gebouw, dat met behoud van de historische waarden prachtig is gerenoveerd. Het interieur 

heeft een ware metamorfose ondergaan. Een staaltje van onvervalst vakmanschap. Hulde voor 

Natuurmonumenten, de architect en de uitvoerders. Belofte maakt schuld. We geven in dit nummer 

Ellen Smal alle ruimte haar bespiegelingen over het KNNV-jaarthema Natuur in de tuin met u te 

delen. In verband met de beperkte plaatsruimte in een iets kleinere lettergrootte. Zoals bekend zijn 

ook úw bijdragen van harte welkom bij de redactie. De kopijbus staat vol ongeduld te wachten. 
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AGENDA  

 
September 

29 slakkenexcursie Wilgenreservaat 

 
Oktober     November     
  5 vroege burlexcursie Praambult    5 vlinderwerkgroepavond 

  5 landschapsbeheer      9 paddenstoelenexcursie Speulder/Sprielderbos 

12 paddenstoelenexcursie Koopmansbos 16 landschapsbeheer 

13 sporenexcursie Veluwe   16 dagexcursie Schiermonnikoog 

20 wandeling Knarbos    20 lezing natuur beter in beeld 

22 fotografiewerkgroep    23 klapeksterexcursie Stille kern 

26 vogelexcursie Hoophuizen/Polsmaten 25 bestuursvergadering 

26 landschapsbeheer    26 fotografiewerkgroep 

26 Nacht van de Nacht 

    

December     Januari     
  7 landschapsbeheer       4 nieuwjaarswandeling   

11 orchideeënlezing 

12 midweekwinterwandeling Nunspeet 

22 vogelexcursie Oostvaardersplassen 

         

   

                 


